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Agnbäck och Kungsjölederna
Detta året har slagit alla rekord på antalet besökare vid Agnbäck och Kungsjölederna. På helger har
parkeringen vid vändplatsen nästan alltid varit full med bilar. Väldigt roligt att lederna är så
uppskattade och välbesökta. Många man träffar tycker att vi har gjort det väldigt fint runt Agnbäck.
Grindräknaren har under ett halvår registrerat ca. 6200 st mellan Juli och December.
Framme vid ledstart har räknaren under hela år 2020 registrerat ca. 3900 st.
Vi har räknare i Gunnarsjö vid Höga bro och den har registrerat ca. 2600 st under hela år 2020.
Toppen på alla läsare var under juli månad 2020.
På grund av corona pandemin i Sverige och övriga världen har det ökat med att människor behöver
platser utomhus att träffas och umgås på. Det har säkert spelat in men också en ny trend med
intresse för natur, vandring, paddling, bad i sjöar året om som gynnat sådana platser som Agnbäck.
Vi har haft fler får i hagarna detta år, 35 st för att beta av runt omkring i Agnbäck.
Tack Bo W för skötsel av fåren.
Vindskydden har också hyrts ut mycket under framför allt sommaren, men även runt jul och nyår har
de hyrts ut för grillning, samvaro och övernattning.
Besöksräknare grinden vi har köpt en ny då den gamla var trasig.
Stolpar och rep vid stugan tillverkade för att markera när stugan är uthyrd, så inte folk går för nära.
Det finns en egen rep öppning för kanoterna. Det är en offentlig badplats med grillmöjligheter.
Renovering av vattenbrunn i Agnbäck Vi har fått en landsbygds check som vi renoverat brunn,
kopplat vatten till Birgerstugan och upp till toaletterna för.
Ny brygga vid Birgerstugan är inköpt och ska läggas ut till våren.
Uthyrning av Birgerstugan och kanotuthyrning
Under 2020 har vi hyrt ut stugan cirka 70 st. nätter och flera gånger till möten och även hyrt ut på
eftermiddagar. Våra 4 kanoter har varit uthyrda 145 st. dagar under år 2020.

Vindskydden har också varit bokningsbara om man vill vara säker på att ingen annan är där samtidigt.
Under 2020 har våra 3 vindskydd varit bokade 60 dygn.
För att hyra så ringer man från och med i vår ett nytt nummer på en ny telefon och då är
det Eva Olsson eller Kjell Jonsson som svarar och håller i bokningarna även under 2021.
Många har ringt och velat hyra stugan även under vintermånaderna.
Vi tog beslut på att stänga för uthyrning mellan 1/11-1/4 pga att det är väldigt kallt i stugan och inga
element. Däremot har folk bokat altanen på Birgerstugan för att kunna träffas utomhus med släkt
och vänner för samvaro och grillning.
Skötsel av bygden:
Bygdelaget utför klippning med Röjsåg på följande platser:
Rhododendrondalen,
runt lekplatsen på Botagärde,
Mötesplatsen Gunnarsjö,
Höga bro,
Stigen till Fågeltornet,
Agnbäck med Birgerstugan,
Vassen vid Sundet,
Runt affären,
Julgran med belysning vid affären och vid Kungsängens äldreboende. Granar skänkta i år av Per W.
Badplats Oklången Nytt grus vid nerfart och hela vägen ner till badplats fixat.
Bänkar och grill Genom landsbygd check har vi har satt i ordning rejäla fina bänkar och satt en riktig
grill vid vindskyddet ovanför Rhododendronstigen så platsen kan fortsätta att användas av ortsbor,
skola och förskola. Nästa år 2021 blir det renovering av väggar och tak på det 30-åriga vindskyddet.
Vår hemsida www.kungsaterbygden.se
Kenneth Johansson har utvecklat en snygg och lättanvänd hemsida. Han har presenterat och visat på
flera möten för bygden hur alla föreningar ska kunna lägga in sina hemsidor som länkas från
bygdelagets sida.
Kenneth har även utvecklat en ny bättre kalender som alla kan registrera sina evenemang och
information för att undvika att det kolliderar på samma helger.
Vi vill ju inte konkurrera med varandra, utan vi vill gå på varandras evenemang så vi stöttar hela
bygdens intressen. info@kungsatersbygden.se
Gunnarsjödagen ställdes in detta året pga coronapandemin
Allsången på Solbacken ställdes in detta året pga coronapandemin
Norr om Varberg Kungsjölederna står med i broschyren som finns på många ställen. Tre
aktivitetshelger 9-10/5, 19/9, 19/12. Då har vi satt upp flaggor samt varit på våra besöksplatser för
att informera om lederna och fånga upp synpunkter om eventuella förbättringar.
Varberg Posten Vi har haft besök av journalist Karin Hartman som gjort tre stora reportage i VP om
Gunnarsjö 22/7, chakraträdgården 29/7, Kungsäter samhälle/historia Kungsjölederna 5/8 år 2020.
Visit Varberg tidning sommaren 2020 som har funnits som gratis tidning på många ställen i Varberg.
Där var ett tvåsidigt stort reportage om ” Upptäck Kungsjölederna”.

Pris Landet Lever fick vi 27/10 för våra insatser för att skapa en levande landsbygd. Centerpartiet i
Halland prisade Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag för drift av utvecklingen i bygden och besöksmålet
Agnbäck. De tycker att bygdelaget gör ett fantastiskt arbete. Utmärkelsen i form av en tavla hänger
nu i Bygdegården Kungsäter.
Mitt Europa spelade 5/8 in en kort film där två styrelsemedlemmar samt Kenneth J var med och
pratade till filmen.
Ledkollen är indelade i tre grupper av människor som går och kollar lederna och åtgärdar brister
längs lederna.
Besöksfoldrarna som finns till försäljning för 20kr styck vid informationskartan vid affären, Agnbäck,
turistbyrån i Varberg, Erlands Sport och via infosidan har verkligen sålts bra under året. Det har
resulterat i mycket folk ute i natur och på vandringsleder.
Ved det har gått åt väldigt mycket i Agnbäck under 2020. Tack Bo Wisfelt för all skötsel du lagt i
Agnbäck.
Möte med vägförening Aspens vägförening och några ur styrelsen hade möte i Birgerstugan 28/6 om
den ökade trafiken fram till Agnbäck och hur det påverkar.
Föreningsmöte hade vi den 13/1 2020 i Bygdegården besöktes av ca.25 personer.
Representanter för olika föreningar läste upp datum för evenemang som lades in i kalendern:
Kenneth Johansson hemsidan kungsatersbygden och om kungsjölederna,
Kristina B info om kyrkans verksamhet,
Lena A om SPF,
Gerda D om Gunnarsjö sambruk,
Tomas om Tröskverksföreningen,
Tina S om Kungsäter IF,
Annika G om Hembygdsföreningen,
Anders H om LRF
Krister Hedin och Angelica om en uppstart av ungdomsverksamhet i lokalen bredvid biblioteket på
onsdagar, för att inte krocka med skytte och fotboll på bygden. Start i början av mars kl.14,00-16,30.
Elever som går i åk.6 får vara kvar till 20,00. Bussen MUVE i Rolfstorp kan användas vid event.
Dialogmöte i bibliotekslokalen 9/3 som Sebastian Larsson, koordinator friluftsliv Aktiv Fritid höll i.
Vi var ca 15 st på det mötet som utannonserats i VB och på Facebook.
Då diskuterade vissa delar av översiktsplanen, om belysning, cykelvägar osv. Stängningen av KarlGustavs bensinstation togs även upp. Skolan Kung-Karl blev också kallade för att få framföra åsikter
och idéer. Man pratade om hur kommunen bäst ska få ut information till invånare i
Kungsätersbygden. Samarbeta med skolorna för att nå ut till ungdomarna genom skolans veckoblad.
Kungsäter gunnarsjö bygdelags facebook sida är det många föreningar som följer, dessutom finns
kalendern som är bra för alla föreningar och invånare. SPF efterfrågade fler aktiviteter och surfcafeer.
Önskemål kom om barn och ungdomar kan få möjlighet att testa nya grejer och aktiviteter.
Aktivitetsdag med gränsöverskridande över åldrar. Ex ungdomarna bestämma och vuxna komma och
testa. LAN med datorer efterfrågas. Använda gymnastiksalen, bygdegården för bakning och
matlagning, generationsöverskridande. Anläggning för paddeltennis. Stigcykling/mountanbike prova
på. Familjedag önskas. Invigningen av biblioteket uppskattades av många, framför allt barnfamiljer.
Kommunala badplatser finns i Mäsen och Oklången men inte i Fävren. Tyvärr kom ju corona
pandemin som dragit ner på alla aktiviteter och folksamlingar senare på våren. Sekreterare:
______________________ Eva Olsson

